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"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:5) 
 
 

 

 

 

 

 

Besök oss på www.alvsjokyrkan.se, Facebook, Youtube eller Instagram 
 

http://www.alvsjokyrkan.se/
https://www.facebook.com/alvsjokyrkan/
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://instagram.com/alvsjokyrkan?utm_medium=copy_link
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VÅR VERKSAMHET JUST NU 

En helg i oktober samlades vi i Älvsjökyrkan för att äta god pyttipanna-brunch lagad av vår pastor 

Ulf och lyssna till Liselotte J Andersson, pastor och själavårdare. Hon talade bl.a om tre sätt att 

vara kyrka och församling: - att höra, att lyssna till sitt eget inre och till andra; - att tala, att våga 

tala ut sina frågor och tala om sin tro; - att göra, att handla i kärlek till världen och sina 

medmänniskor. Detta är också en programförklaring för hur vi vill vara i Älvsjökyrkan. 

Nu möts vi igen för gudstjänster och olika samlingar i vår kyrka. Till vår glädje har en ny hemsida 

nu kommit på plats i ett nytt utförande som ni hittar på www.alvsjokyrkan.se. Vi säger tack till vår 

nya webmaster Ylva Ekdahl och till Josef Sjöblom m.fl. för detta jobb. Om man inte kan delta 

fysiskt i våra gudstjänster finns det fortfarande möjlighet att följa dem genom Älvsjökyrkans 

youtubekanal. 

1:a advent som i år är den 28 november möts vi till högtidssgudstjänst med Älvsjökyrkans kör och 

Ulf Bergsviker. Vi har i år också ett Luciacafé lördagen den 11 december som föregås av en digital 

försäljning via vår hemsida. Håll ögonen öppna för information om den. På trettondagen inbjuder vi 

till en julfest med dans runt granen tillsammans med bl.a. Beatrice Robertsson och Sara Sjöblom.  

Lördagen den 19 februari möts vi till församlingens årsmöte. Vill och kan du göra en insats i någon 

av våra olika råd eller verksamheter så ta gärna kontakt med valberedningen. 

Till våren inbjuder vi till en eller flera Alphagrupper d.v.s. samtal om vad kristen tro är för något. 

Dessa samtal riktar sig både till kyrkovana och till dem som varit med länge i kyrkan. Vi planerar 

också en fortsättning på konceptet med lördagsbrunch och kommer då ha klimatet som tema. Vår 

församling har anslutit sig till nätverket Grön Kyrka – vill du finnas med i en grupp som jobbar med 

dessa frågor, så hör gärna av dig.  

Varmt välkommen att ta del av gudstjänstliv och gemenskap i olika former. 

Margareta Smedberg Andersson  

Ordförande 

http://www.alvsjokyrkan.se/
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PASTORN HAR ORDET 

 

Meningen är förlagd till väntan 

I vår kulturs skymningsland blandas hoppfulla förväntningar med undergångsstämning.  

Vi ansätts dagligen av en kakafoni där hot och hopp, löften och lögner sammanblandas.  

Hur skall man veta? Vem kan man lita på? Vem vågar man lyssna till? Vart bär mänsklighetens  

öde vägen?  

Ibland känns det som om detta historiskt sett bara är vår tids teman. Men om allt detta talade  

Jesus i förtroende med sina vänner. Då som nu visste Jesus om människans frustration och  

längtan. Därför sa han ungefär att det ska komma en tid när ni upplever längtan efter det  

förlösande ordet mer akut. Desperationen ännu mer påtaglig att någon ska förklarar allt åt  

oss. Men just denna sårbara punkt kommer att utnyttjas. När vi spanar som mest efter en  

förlossare, en frälsare, då kommer plötsligt självsäkra röster höras som ropar: ”Där är han!”  

”Här är han”. Därför säger Jesus till sin kyrka: ”Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem”  

(Luk 17:23). 

När den sena timmen på jorden är slagen, då kommer många självutnämnda profeter börja  

frilansa. De kommer vilja att vi griper tag i det som till synes ser ut att vara de mest logiska  

och praktiskt lättillgängliga lösningarna. De kommer att säga att de har förklaringen på  

mysteriet, på hemligheten. De kommer att säga: ”jag har bevis, ser ni inte här är det!” eller  

”Det är ju logiskt och uppenbart, där är det.”  

Men precis när denna kakafoni av självsäkra röster hopar sig, då säger Jesus till sin kyrka:  

VÄNTA! Advent! Jaga inte efter svaren, förklaringarna som kortsiktigt löser er ångest, men 

förvärrar och fördjupar såren och tomheten. Jaga inte, utan ”lyft era huvuden och räta på er”.  

En Gud kommer till er. En Gud som inte lämnat världens historia åt sitt öde.  

Hoppet kommer till er, jaga det inte, förvänta er något större, vänta på advent. Jesus säger därför: 

”Guds rike är inte där eller här, Guds rike är inom er”. Vi ja hela världen är havande med Guds  

rike. Och när tiden är inne, då är tecknet inte profeters ord till en liten exklusiv skara, utan som  

det står i Uppenbarelseboken ”Varje öga skall se honom”. Den kristna tron är alltid öppen och 

offentlig. Den omfattar alla. I vår tid tänker vi att meningen obönhörligt ligger i att vi får det vi 

längtar efter på så kort tid som möjligt. Jesus tänker tvärtom men varför? Ja, för att han vill ge  

alla tid, den tid vi alla behöver, för ingen ska gå förlorad. Därför ligger vår yttersta meningsfråga 

i att vänta. En dag är det slut på anhopningen av ”tomma löften”, en dag ska Gud fylla och  

uppfylla våra liv!  

 

Guds rika välsignelse! 

Pastor Ulf Bergsviker 
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ALPHAKURSER STARTAR I VÅR I ÄLVSJÖKYRKAN 
 

Vi vill redan nu avisera att det kommer att finnas Alphakurser att gå på till våren. Alphakurserna  

är en grundkurs i kristen tro. Vi äter mat tillsammans och vi samtalar om frågor som har med 

livets mening att göra, varför du och jag finns till, varför kristendomen talar om att Jesus måste dö.  

Kursen riktar sig till alla. Till dig som inte tror alls men som vill veta mer om vad kristen tro 

egentligen är till innehåll och livstolkning. Du som söker bland olika livsåskådningar och 

trosriktningar. Men också du som varit kristen länge men som skulle vilja återupptäcka något nytt i 

det du länge tagit för givet. 

Alphakurserna handlar också väldigt mycket om den sociala gemenskapen. Att vara en grupp som 

följer varandra under en termin, lär känna varandra och sig själv.  

Det kommer att finnas ett digitalt alternativ också.  

Håll utkik på vår hemsida eller ring eller maila oss med frågor om du är nyfiken eller vill vara med.  

epost: pastor@alvsjokyrkan.se 

Tel: 0720174052 

 

  

 

  

 

  

  

KASSÖREN INFORMERAR 
 

Under första halvåret i år var penninggåvorna till församlingen i 

samma nivå som budget eller till och med marginellt något mer. 

Mycket glädjande tycker vi alla. Under de kommande två 

månaderna skedde ingen förändring men för september fick vi 

in 15 000 kr (cirka 30 %) mindre än budgeterat. Detta inger oro 

och innebär att vi nu när detta skrivs i slutet av oktober ligger 

under budget för årets första nio månader. Men än finns det 

möjligheter att åtgärda detta. Låt oss tillsammans försöka göra det!   

Tänk lite extra på församlingen och fortsätt ge kollekt och kanske även en extra gåva till  

PG 19 67 61-1 och Swish 123 067 09 50. 

 

 

FÖRSAMLINGSMÖTEN 
 

 

10 november, 8 december,  

12 januari och 2 februari. 

Årsmötet 19 februari kl 15.00 

mailto:pastor@alvsjokyrkan.se
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Vi har intentionen att i så hög grad som möjligt sända också digitalt på vår Youtube-kanal 

Varje ONSDAG 18.30–20.00 

Språkcafé på svenska tillsammans med  

Röda Korset.  

Juluppehåll 22 dec – 5 jan 

November 

21 SÖNDAG Domsöndagen 

11.00 Gudstjänst                          

Tema: Kristi återkomst 

Ulf Bergsviker 

Florian Benfer med sångare ur Gustaf Sjökvists 

kammarkör 

 

23 TISDAG 

19.00 Info om Alpha (digitalt) 

 
24 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Stuvstakyrkan 

Gott och Blandat med Karin & Ove 

 

27 LÖRDAG 

10.00–12.00 Familjescout 

 
28 Första SÖNDAGEN i advent 

11.00 Gudstjänst                       

Tema: Ett nådens år 

Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom & Älvsjökyrkans kör.  

Kristina Lindgren, Erik Westberg  

Välkomnande av nya medlemmar 

 

December 

5 SÖNDAG 

11.00 Temagudstjänst med nattvard 

Tema: Guds rike är nära 

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman, Kvartettsång 

19.00 Samtalsgrupp 

 

8 ONSDAG 

13.00 Onsdagsträff i Mikaelikyrkan 

Toner och tankar i Advent. Stig Jonsson m fl 

 

11 LÖRDAG 

16.00-18.00 Luciacafé   

Luciatåg med Älvsjökyrkans barnkörer. Jenni 

Sundström Baciao (se annons) 

 

12 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Bana väg för Herren 

Fredrik Fällman 

Kristina Lindgren 

Julens sånger och psalmer 

Internationell insamling 

 

19 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst  

med barnen i centrum 

Tema: Herrens moder 

Maria Rönnedal m fl.  

Hummingbirds, Sara Sjöblom 

 
24 FREDAG Julafton 

23.00 Den heliga natten 

Ulf Bergsviker 

Julkören under ledning av Kristina Lindgren 

 

Januari 2022 

2 SÖNDAG  

11.00 Gudstjänst  

Tema: Guds hus 

Ulf Bergsviker 

Anette Fällman med folkmusikvänner 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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……forts januari 2022 

6 TORSDAG Trettondag jul 

15.00 Julfest 

Tema: Guds härlighet i Kristus 

Beatrice Robertsson 

Sara Sjöblom m.fl. 

 

9 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Jesu dop 

Joseph Sverker, Teol dr. och lektor vid EHS/THS  

Söderbandet 

 

16 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Livets källa 

Christina Molin 

Kristina Lindgren, Ann-Sofi Oddestad 

 

23 SÖNDAG 

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Brännkyrka kyrka 

Tema: Jesus skapar tro 

Eva-Karin Fackel Sandor, Ulf Bergsviker 

Älvsjökyrkans kör 

 

29 LÖRDAG 

15.00 Musikcafé med 

Älvsjö Storband 

 

30 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Jesus är vårt hopp 

Ulf Bergsviker 

Lena Brisenheim, Helena Sundén 

 

 

Februari 

6 SÖNDAG - Kyndelsmässodagen 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Uppenbarelsens ljus 

Betraktelse 

Barnkörerna  

Beatrice Robertsson. 

Sara Sjöblom 

 

13 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Nåd och tjänst 

Helena Eriksson,  

Patrick Abrahamsson 

 

19 LÖRDAG 

15.00 Församlingen årsmöte 

20 SÖNDAG 

11.00 Årsmöteshögtid 

Tema: Det levande ordet 

Ulf Bergsviker. Älvsjökyrkans kör, Sara Sjöblom, 

Kristina Lindgren 

Barnkyrka med Beatrice Robertsson 
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ANSIKTSLYFT FÖR ÄLVSJÖKYRKANS HEMSIDA 
 

Älvsjökyrkans hemsida har fått ett nytt utseende. En del säger att vi fått ny hemsida, men  

så är det inte - det är samma texter som tidigare på sidan. Själva designen är ny, lite mer  

modern och lättöverskådlig och vi satsar på ett mer lättillgängligt kalendarium. 

Vi har gjort några grundläggande förändringar av den tekniska grunden: vi har flyttat  

sidan till Equmeniakyrkans system, bytt webhotell och kommer även att göra om vårt  

mailsystem. På vägen har det varit lite tekniskt trassel och vi räknar med att det kan dyka  

upp nya problem innan vi får allt att flyta smidigt. Vi hoppas alla har tålamod med att det  

tar lite tid.  

Det främsta som församlingens medlemmar kommer att märka, är att vi gör om mail- 

adresserna. Det är främst för att skydda oss mot att någon annan tar över vår information  

och mot skräppost, men också för att fördela mail så att inget blir liggande om någon är sjuk  

eller bortrest. Vi kommer att använda tio grundadresser där varje adress har två ”grindvakter” 

som tar emot, kollar och skickar vidare till den som ska hantera ärendet. 

Vi har tidigare haft en mängd mailadresser med automatiska vidarebefordringar. Det tar vi  

bort helt, så om du använder en gammal mailadress av typen xxxx@alvsjokyrkan.se som du  

kanske har i ditt mailprogram sedan tidigare, så kan du komma att få det i retur med med- 

delandet det inte går att leverera. Eftersom vi inte lämnar ut privata mailadresser så kommer  

varje verksamhet i stället ha ett av de grundmail som används. Skriv gärna i ditt mail vem eller 

vilken verksamhet du vill nå, så kommer det att hamna hos rätt person.  

Texterna på hemsidan är alltså desamma som tidigare. En del verksamheter har tittat på sina 

texter och skrivit om, förnyat och aktualiserat dem. Det är ett arbete som kommer att fortgå,  

vi går hellre långsamt fram och gör något bra, än att genomföra förändringar snabbt och sedan 

behöva göra om. 

 

Vi hoppas att du uppskattar det nya utseendet! 

Ylva Ekdahl, Jonas och Josef Sjöblom 

Du når oss på webmaster@alvsjokyrkan.se 

 

  

mailto:xxxx@alvsjokyrkan.se
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LUCIA I ÄLVSJÖKYRKAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 11 december 2021 

16.00-18.00 Luciacafé   
 

Det blir Luciatåg, musikinslag, fika både inne och ute, korv på kyrkbacken och Tombola-lotteri.  

Vår julmarknad kommer huvudsakligen vara digital, beställning via hemsidan och avhämtning under 

Luciacaféet. Mer information om detta kommer på www.alvsjokyrkan.se 

Du är välkommen att bidra med vinster till tombolan (choklad, julgodis mm).   

Vill du hjälpa till med servering, baka till servering eller försäljning eller bidra med annat till 

julmarknaden hör av dig till Lena Wallström tel. 0709234644, e-mail: lena.wallstrom@gmail.com 

 

EQUMENIA ÄLVSJÖ  

Vi i Älvsjökyrkan vill presentera våra barnkörer som består av två stycken körsångsgrupper. Vår 

lilla barnkör är för dom som precis fyllt 5 år. Här sjunger vi 

barnvisor, moderna popsånger och leker sånglekar med 

rörelser till. Detta gör vi varje onsdag 17:30-18:00. Vi har även 

en körsångsgrupp för äldre barn som vi kallar för stora 

barnkören och den är anpassad för barn som är mellan 7-12 år. 

I den här gruppen sjunger vi moderna popsånger önskelåtar 

t.ex. inför en gudstjänst.   

Utöver gudstjänstframträdande så har vi vår årliga sommar-, höst. och Luciakonserter. Just nu sker 

det fulla repetitioner inför Luciatåget som går av stapeln den 11:e december kl.17:00 under härliga 

julmarknad. Vi vill passa på att informera er om att vi tacksamt tar emot Lucialinnen i 

olika storlekar för barn mellan 5–12 år till oss i Älvsjökyrkan.  

Vi tar även emot anmälningar redan nu inför vårterminen 2022. För att anmäla ditt barn till 

barnkören eller vid frågor gällande barnkören så mailar du till musik@alvsjokyrkan.se och märker 

mailet med vilket grupp det gäller. Varmt välkomna att sjunga in julen tillsammans med oss under 

vår julmarknad och Luciakonsert. 

Jenni Baciao  

http://www.alvsjokyrkan.se/
mailto:lena.wallstrom@gmail.com
mailto:musik@alvsjokyrkan.se
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JULKÖREN 

Sjung i Julkören 

 

Du är välkommen att vara med och sjunga i Julkören på julnatten kl 23.00.  

Vi övar julsånger tisdag 7/12, 14/12, och 21/12 kl 19.00 samt julafton kl 22.00.  

Ledare för julkören är Kristina Lindgren. 

 

JULKRUBBAN 

MÅNDAG 6 december kl.10.00 och 11.00 

MÅNDAG 13 december kl. 10.00 och 11.00 

Vi lever oss in i julevangeliets berättelse och tar oss till   

ett stall i Betlehem. Där träffar vi en herde och hans får, 

Josef och Maria, några visa män, en ängel och  

Guds son – Jesus  

 

 

JULMARKNAD PÅ KLUBBENSBORG 
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EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE 

Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete  

i gudstjänsten den 12 december  

 

”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre” (Psalm 89). 

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och  

behov. 

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra 

samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. 

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och konkret bära Guds  

budskap genom att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är  

med och stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete runt om i världen.  

Din gåva gör skillnad! 

Under kyrkokonferensen antogs också ett förslag till förnyelse av missionsuppdraget som i  

korthet lyder.  

Koncentration  

Vi vill lägga ännu större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag. Därför vill vi koncentrera  

arbetet inom Equmeniakyrkans internationella mission utifrån flera olika perspektiv; antal regioner, 

vart vi sänder missionärer samt hur många projekt som ska stödjas. Processen sker i dialog med 

samarbetskyrkorna.  

Ökad närvaro och närhet  

Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med utbyte av missionärer men också arbeta fram ett 

sammanhållet program för volontärer i alla åldrar. Vi vill också arbeta för ökad närhet mellan  

varje lokal församling inom Equmeniakyrkan och vårt gemensamma internationella arbete.  

Engagera fler unga  

Vi vill prioritera projekt och samarbete med fokus på att öka möjligheterna för unga att engagera  

sig i internationell mission. 

Läs mer på equmeniakyrkan.se   

Ulf Bergsviker 

 

  

http://equmeniakyrkan.se/
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TEMAN OCH TEXTER   
Söndag 28 november 

1:a söndagen i advent 

Tema: Nådens år 

Texter: Sakarja 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9  

Joh 18:36-37 Ps 124 

Betraktelse: Julskinkan får vänta. Julkoralerna också. 

Först öknen och hungern. I denna farliga trakt avslöjas 

dina och mina verkliga djup som ännu inte är uppfyllda 

av Gud, ännu inte redo att möta honom. Det är när vi 

hungrar och törstar, när vi gör motstånd med alla till 

buds stående medel – som vi också ältandes ställer 

frågan: ”vad ska JAG göra?” Men du kan inte göra 

något. Du kan inte göra något mer. Du kan inte göra 

något mindre för att Gud ska älska dig mer eller 

mindre. Det är detta som är nåd. Den går inte att göra, 

den är en gåva. 

 

Söndag 5 december  

2:a söndagen i advent   

Tema: Guds rike är nära  

Text: Matt 13:31-34 Jes 35:1-10 Jak 5:7-11 Ps 85:9-14 

Betraktelse: Vår tro är inte en idé att tolka tillvaron 

med, inte en gudsbild att trösta sig med. Genom den 

helige Ande har vi blivit havande med Guds rike. Vi bär 

i de sköra kärl som är våra liv en kraft som uppväckte 

Jesus från de döda, och som en dag skall upprätta 

skapelsen. Guds rike inom oss. Att låta detta 

genomsyra våra tankar, våra kroppar, våra handlingar 

och våra sätt att se. Även om världen utanför töms på 

mening, våra liv känns tomma, då ska vi minnas att 

meningen redan finns inom oss. Våra liv har en 

destination och när allt annat skingrats, då kan du höra 

och se honom komma. Det är advent! 

 

Söndag 12 december 

3:e söndagen i advent  

Tema: Bana väg för Herren  

Text: Matt 11:12-19 Mal 4:4-6 2 Pet 1:19-21  

Ps 146:3-9  

Betraktelse: För att veta vem man är måste man veta 

vem man inte är. I en tid då identiteter byts ut konstant 

behöver vi söka den punkt som är förlagd bortom alla 

roller och masker. Bortom andras såväl våra egna 

förväntningar och ambitioner. Platsen inför Guds 

ansikte. ”Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på 

jorden” (Ps 73:25) Detta är ansiktet framför alla 

ansikten. Det är inför detta ansikte vårt liv kan bli till 

en förnöjsamhet. Det är nog att lyssna till en röst. 

 

 

Söndag 19 december 

4:e söndagen i advent -  

Tema: Herrens moder  

Text: Luk 1:30-35 Sef 3:14-17 Fil 4:4-7 Ps 145:8-13  

Betraktelse: Maria vem är du egentligen? Du som av 

ängeln kallas benådad. Du som av din släkting hyllades 

som välsignad, mer än andra kvinnor. Du som utvaldes att 

föda Gud till världen. Men vad är det som gör Maria så 

speciell. Kanske detta: Hon står för en tro som endast vill 

bejaka Gud. En tro som inte lever av bekräftelse. Maria 

lär oss en bön: Gud lär mig hur jag finner min glädje i 

obemärktheten. Självförglömmelsen är en frukt av 

självkännedom. Bristen på självkännedom leder till gräns-

löshet: vi överträder gränserna för våra och andras liv.  

 

Fredag 24 december  

Julnatten   

Tema: Den heliga natten  

Text: Luk 2:1-20 Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 

Betraktelse: Gud blir människa vad betyder det? Det 

betyder att denna natt blir Jesus allt det vi är, för att vi 

ska bli allt det han är. Som evangelisten Johannes säger: 

”Och av hans fullhet har vi alla fått del” (Joh 1:16). 

 

Lördag 25 december  

Juldagen  

Tema: Jesu födelse  

Text: Joh 1:1-14 Luk 2:1-20 Jes 9:2-7 1 Joh 1:1-4  

Ps 72:1-7  

Betraktelse: Dagen då vi firar att Gud blivit människa, för 

att människan i Gud skall återvinna sin värdighet.  

 

Söndag 26 december 

Annandag jul  

Tema: Martyrerna  

Text: Luk 12:49-53 Jer 20:7-11 Apg 7:55-8:8 Ps 46:1-8  

Betraktelse: ”Akta er för människorna de ska lämna er åt 

domstolar, och de ska piska er i sina synagogor.” I ett 

civiliserat samhälle kan detta låta fjärran. Få av oss i 

Sverige anser oss förföljda på grund av tro. Vi har ju 

religionsfrihet och tolerans. Men vad är tolerans – är inte 

tolerans bara något vi tar till för att bibehålla husfriden? 

Kanske kan dagens martyrskap handla om en kyrka som 

vågar gå mot strömmen genom att visa på en mer 

ekonomisk och miljövänlig livsstil är möjlig? Hur som 

helst går det inte att undgå att se en sanning i G.K. 

Chestertons uttalande att ”en martyr är en människa som 

överdriver det världen inte vill ha”. 
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Lördag 1 januari 

Nyårsdagen   

Tema: I Jesu namn  

Text: Luk 13:6-9 Jes 49:13-16 Heb 13:5-8 Ps 121  

Betraktelse: Att be i Jesu namn innebär att vi också 

låter oss förvandlas av den bön vi ber. Församlingen 

och kyrkan runt om i världen bär på tron att denna 

värld kommer att förändras när människa efter 

människa riktar sin längtan mot mindre konsumtion, 

mindre saker för egen vinning och mer mot vår 

gemensamma framtid. Detta är att be i Jesu namn.  

 
Söndag 2 januari  

Söndagen e. nyår  

Tema: Guds hus  

Text: Mark 11:15-19 Jes 55:5-7 Rom 12:1-2 Ps 84:2-5  

Betraktelse: Det finns en text där Jesus drev ut 

månglarna i templet. Vad skulle Jesus kasta ut ur kyrkan 

i vår tid? Vad står i vägen i för våra kyrkor från att bli 

ett bönens hus? Våra verksamheter? Vi själva? 

 

Torsdag 6 januari  

Trettondedag jul   

Tema: Guds härlighet i Kristus  

Text: Joh 8:12 Matt 2:1-12 Jes 49:5-7 2 Kor 4:3-6  

Ps 72:10-15 

Betraktelse:  Guds härlighet handlar inte om fantastiska 

bilder, idéer och briljanta tankar, utan det handlar om 

ett barn som ligger i en krubba. En Gud som blir 

människa i ett stall. Där längst ned visar Gud sin 

härlighet i Kristus. 

Söndag 9 januari  

1:a söndagen e. trettondedagen  

Tema: Jesu dop 

Text: Luk 3:15-17, 21-22 2 Mos 1:22-2:10 1 Joh 5:6-12 

Ps 89:20-29  

Betraktelse: Att Jesus döps – men varför? Är inte detta 

förnedrande? Guds son går in under Johannes 

döparens bättringsdop, varför? Ja egentligen bara en 

sak. Jesus visar att han vill vara del av varje enskild del 

av vad det är att vara människa. Det innebär att ingen 

nöd eller botten är främmande för Jesus – för han har 

själv varit där.  

 
 

 

Söndag 16 januari 

2:a söndagen e. trettondedagen - 

Tema: Livets källa  

Text: Joh 4:5-26 Jes 55:1-4 Upp 22:16-17 Ps 19:2-7  

Betraktelse: ”Min mat är av ett annat slag”. Smaka på den 

frasen. Det finns en paradox jag ofta möter som pastor. 

Det är när människor kommer till mig vid en punkt i livet 

där ”vinet” tagit slut. Eller som kvinnan vid Sykars brunn, 

allt hon ätit och druckit av livets alla källor har bara gjort 

henne tommare – det är då tro många gånger kan skapas. 

Det vill säga, när all tro tycks bortom räckhåll, då! 

Oavsett vem vi är så ställer Jesus frågan till oss idag: Var 

går du när vinet en dag tar slut? När bägaren är tom?  

 
Söndag 23 januari  

3:e söndagen e. trettondedagen -  

Tema: Jesus skapar tro  

Text: Joh 4:27-42 Jes 45:22-24 Gal 2:16-21 Ps 36:6-10  

Betraktelse: En av de största brister en människa kan 

genomlida är paradoxalt nog att hon aldrig känner nöd! 

Jag har funderat mycket över min kollega som sa att det 

var mycket svårt att vara pastor i en församling där alla 

verkar nöjda. Det mest kompakta motstånd mot Gud är 

kanske just det, människor som inte ens kan formulera 

eller vidkänna att de behöver något eller någon? De anser 

sig ha tillräckligt. Liselotte J. Andersson formulerar just 

denna viktiga fråga om vikten att veta vad som är en 

fattigdom dvs. det jag behöver av andra för att formas till 

den jag vill vara, det som är min rikedom, det jag kan 

tillföra andra för att bli den jag vill vara. Vad är dessa två 

för dig? Vad tillför du andra? Vad behöver du av andra? 

 
Söndag 30 januari  

4:e sön. e. trettondedagen -  

Tema: Jesus är vårt hopp  

Text: Joh 5:1-9 Jes 40:26-31 Jak 5:13-16 Ps 107:28-32 

Betraktelse: Vill du bli frisk? Jag har mött många 

människor i samtal under åren. De har beskrivit något de 

vill ha hjälp med. Men ibland har den vilja de uttrycker 

plötsligt blivit ambivalent. Eller att man plötsligt upptäcker 

att det man vant sig vid – trots att det hämmar en eller 

till och med åsamkar en konstant ångest – är svårt att 

lämna till förmån för något okänt. Jesus visste detta. Att 

ibland är det till och med svårare att lämna något vi inte 

vill ha – det bekantas band oavsett hur destruktivt det är 

förblir mer bekvämt och tryggt. ”Jag mår inte bra, men jag 

mår inte tillräckligt dåligt för att göra något åt det”. Detta 

vet Jesus om när han frågar den där mannen som varit 

lam i många år, utan att linda in. Vill du bli frisk? 
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Söndag 6 februari  

Kyndelmässodagen   

Tema: Uppenbarelsens ljus  

Text: Joh 1:14-18 Luk 2:22-40 Mal 3:1-4 1 Tim 6:13-16 

Ps 138  

Betraktelse: Denna söndag brukar det vara fokus på 

barnen i kyrkan. Det är på ett sätt inget konstigt 

eftersom Jesusbarnet och inkarnationen det faktum att 

Gud föds till världen i ett barn står i fokus. Men det är 

lätt att glömma att budskapet denna söndag egentligen 

handlar om oss vuxna. Den egentliga frågan denna dag 

är: ”Hur kan någon födas när han är gammal?” (Joh 3:7) 

Vi tänker oss vuxenlivet i en linjär biologisk linje. 

Evangeliet tänker sig detta utifrån Anden som utgjuts 

över allt kött och ger det liv på nytt. ”Du måste bli 

som ett barn för att komma in i Guds rike”. Inte att bli 

infantil, utan att födas på nytt – ser vi skillnaden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 13 februari 

Septuagesima 

Tema: Nåd och tjänst  

Text: Luk 17:7-10 Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Ps 25:4-11 

Betraktelse: Dagens text kan sticka i ögonen. Den 

oduglige tjänaren som i själva verket kallas oduglig trots 

att han är duglig i högsta grad. Det är av värde att brottas 

med denna liknelse. Men ett sätt att fundera över denna 

text är om det inte finns en särskild väg till befrielse att 

arbeta och tjäna befriad från förväntan att måsta få 

uppskattning av andra. Vem vill jag vara rik inför – Gud 

eller människor? 

 

Söndag 20 februari  

Sexagesima   

Tema: Det levande ordet 

Text: Joh 7:40-52 Ps 119:129-135 Rom 10:13-17  

Ps 33:4-9 

Betraktelse: Vilka är våra motiv? Scott M. Peck menar att 

det finns människor som dras till kristendomen för att de 

vill komma närmare mysteriet – det levande ordet. Men 

det finns också människor som dras till kristendomen för 

att komma bort i från mysteriet. På vilket sätt är det 

levande ordet levande för dig? Blir mysteriet med åren 

större eller mindre?
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